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-----------------------------------------------------------------------------------------------Vypouštění rybníků
které pojídají mladé výhonky a další, které se drží u dna a „ryjí“, čímž
nedovolí rostlinám zakořenit. Rybníky byly opraveny a vyčištěny
z protipovodňových dotací, proto i rybí osádka musí být schválena
ministerstvem. Druhy a přesné počty ryb se právě upřesňují.

Vážení občané, dostáváme od Vás časté dotazy ohledně opětovného
vypouštění obecních rybníků – Zámecký, Koupaliště a Farský („Kačák“).
U rybníka "Kačák" došlo v létě k situaci, kdy následkem sucha nepřitékala
žádná voda, rybník vysychal a neobměňovaný zbytek vody se kazil
a zapáchal. Zbytky vody byly proto vypuštěny.

Není také pravdou, že vypouštěním ohrožujeme labutě, které bez vody
v rybníce zahynou. Labutě by dříve nebo později odletěly na svá
přirozená zimoviště, kterými jsou tekoucí nezamrzající vody . Pokud by
při napuštěném rybníku uhodily delší mrazy, hrozilo by přimrznutí
vodních ptáků k ledu. Je proto lepší labutě na podzim nekrmit, aby se
o sebe dokázaly postarat samy.

U rybníků Zámecký a Koupaliště došlo k přemnožení vodního plevele
–STOLÍSTKU KLASNATÉHO – který se množí dělením, to znamená, že při
každém utržení se rostlina rozdvojí!!! Požádali jsme pracovníky
agentury ochrany životního prostředí o radu, jakým způsobem můžeme
rostlinu likvidovat. Možností je nechat rybník v zimě prázdný, ať plevel
vymrzne. Následně při napouštění vysadit vhodnou rybí osádku, tj. ryby,

František Žák

Zámecký park
pomohou identiﬁkovat. Zámecký park se proměňuje v nádhernou
odpočinkovou zónu, nenechme si ji opět socialisticky zničit…

V prostorech rozsáhle rekonstruovaného barokního zámeckého parku
dochází k výsadbě velkého množství stromků, keřů a květin a již se nám
objevily první krádeže. Přistoupíme proto ve spolupráci se společností
Via Tempora Nova k instalaci fotopastí, které nám případné nenechavce

František Žák

Slavnost u příležitosti dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy
Odpolední program se nesl v duchu koncertu Rumburského komorního
orchestru, který zahrál „Drobné skladby velkých mistrů“ pod vedením
Patrika Englera a sólového zpěvu Heleny Krausové. Tento koncert
úvodním slovem zahájil starosta Pavel Svoboda. Poté vystoupily děti
z dětského domova v Lipové, následoval samotný koncert a jako
překvapení pro všechny bylo za hudebního doprovodu spuštěno
večerní nasvícení kostela.
Po celý den byl přístupný jak kostel, tak i nově vzniklá výstava
na zrekonstruované půdě kostela. Členky Klubu důchodců připravily
výborné pohoštění. Na slavnost přišlo přes 500 lidí. Děkujeme ještě
jednou všem, kteří přispěli svou prací, ﬁnančně nebo i tím, že se přišli
podívat.

Ve středu 28. října 2015 byla uspořádána slavnost u příležitosti
dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy. Slavnost probíhala
po celý den a její program se dělil na dvě části. Nejdůležitější částí
dopoledního programu byla slavnostní mše, kterou celebroval Mons.
Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, za přítomnosti P. Pavla Procházky.
Tuto část programu navštívil také pan Oldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje, společně se svou ženou a vnučkou. Celou mši hudebně
doprovodila Martina Pavlasová (varhany), Ondřej Pavlas (sólový zpěv)
a Vilémovský chrámový sbor. Starosta Pavel Svoboda poděkoval všem,
kteří přispěli k rekonstrukci a k slavnostnímu otevření kostela a také
všem, kteří se o kostel starali a starají.
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Otevírací doba Obecního úřadu v prosinci 2015 a v lednu 2016.
Pavel Svoboda - +420 731 583 566
František Žák - +420 606 070 010
Klára Žáková - +420 731 583 637
Lenka Petroušková - +420 731 585 727
Uvedená čísla použijte pouze v případě neodkladných věcí. Děkujeme.

Obecní úřad bude ve dnech od 20. prosince do 3. ledna 2016 uzavřen.
Uhradit poplatky a jiné platby můžete ještě ve dnech od 21. prosince
do 23. prosince 2015 od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři sl. Petrouškové.
V případě nutnosti je možné kontaktovat zaměstnance úřadu na těchto
telefonních číslech:

Mandava-Mandau 2015: další porce čtiva pro zvědavé
poklona paní Kristě Fleknové, která z množství dobových dokumentů už
léta připravuje výtah z pamětihodných událostí do rubriky Před sto lety.
Miroslav Plekanec oznamuje nález torz mamutích klů na Studánce. Josef
Rybánský shrnul výsledky svých bádání o zvonech varnsdorfského
děkanského kostela sv. Petra a Pavla a o přerušené a obnovené tradici
velikonočních jízd v Mikulášovicích. Renata Procházková přiblížila sbírku
biedermeierovského nábytku v našem muzeu a zrekapitulovala projekt
pro školní děti Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku.
Kromě toho se nadále věnuje ornitologii, a tak se díky ní dozvídáme
o alarmujícím stavu rorýsí populace ve městě. Matouš Jirák se v obou
předchozích ročenkách zabýval památníky knížete Jana II.
z Lichtenštejna na Rumbursku, letos v tématu pokračuje statí
o „císařských javorech“ vysázených v našem okolí na počest půlstoletí
vlády Františka Josefa I. Klára Mágrová pro nás objevuje přehlížená
sochařská díla v novodobé rumburské zástavbě: ačkoliv pojem
„čtyřprocentní umění“ může vzbuzovat jiné asociace, jde v tomto
případě o kdysi uplatňovanou povinnost při výstavbě sídlišť investovat
4 % z rozpočtu na uměleckou výzdobu.
Pro historiky i laické čtenáře jsou vděčným žánrem jsou přepisy ústně
předávaných vzpomínek. Ervín Heinl sestavil vzpomínkový materiál
o poválečných počátcích učňovského školství při podniku Velveta
a Radek Andonov zaznamenal vyprávění Josefa Vacka z osady Tolštejn
(nyní Rozhled) o tom, jak měl coby 17letý chlapec na konci války
„zachraňovat Třetí říši“. Do časů konce války se vydáme i s Ester
Sadivovou, která z rodinného archivu vynesla na světlo příběh svého
dědy zachraňujícího ruskou zajatkyni. Tento výčet není zdaleka
vyčerpávající.
Za „ﬁnanční injekce“, bez nichž by vlastivědné čtenů zůstalo
v autorských šuplících, patří poděkování městu Varnsdorf a Českoněmeckému fondu budoucnosti. Jím podpořený projekt „Almanach
Mandava / Mandau 2015“ zahrnuje kromě vydání publikace také osobní
kontakty regionálních badatelů z obou stran hranic. Na druhou stranu,
k čemu by byly ﬁnance, nebýt těch, kdo tvoří. Proto naše poděkování
míří též k autorům a překladatelům a dalším kolegům, podílejícím se
(a nutno podotknout, že bez nároku na honorář) na naší doposud
nejrozsáhlejší publikaci.
KPMV

Kruh přátel muzea Varnsdorf (KPMV)
v listopadu vydal další vlastivědný
sborník. Název Mandava-Mandau
2015 naznačuje, že publikace je
tentokrát určena nejen českým, ale
i německým čtenářům. Redakční tým
se náročného projektu chopil
potřetí, po předchozích dvoujazyčných vydáních z let 2005 a 2010.
Každoroční poptávka po Mandavě
svědčí o tom, že regionální
badatelská literatura nehodlá zajít na
úbytě a stále přitahuje široký okruh
zájemců. Vydavatel pro ně letos
připravil rekordní počet třiceti
příspěvků v češtině a tuctu v němčině. Regionální záběr sborníku je
Šluknovský výběžek včetně několika přesahů do sousedních regionů.
Mandava bude k sehnání v místních knihkupectvích, muzeích
a informačních střediscích.
Ve sborníku se objevuje slušná řádka nových autorských jmen.
Například novoborský sklářský odborník Rudolf Hais věnoval příspěvky
o sklárně ve Chřibské (čímž navazuje na stať Fr. Sajdla na toto téma
v Mandavě 2009) a o brusičích skla v Rousínově - vše s unikátním
ilustračním materiálem. Drážďanský kunsthistorik Hartmut Ritschel
představuje barokního sochaře Franze Bienera, autora soch
na rumburské Loretě. Od dalšího německého autora Gerda Menzela se
dovíme o nerealizovaných projektech tramvajové dráhy Rumburk Seifhennersdorf - Varnsdorf. Dopravní tematika je zastoupena
i železničním neštěstím ve Varnsdorfu v roce 1924 (R. Wünscheová
z Ebersbachu). Děčínský archivář Tomáš Valtr zaslal medailon
pozapomenuté osobnosti plukovníka dělostřelectva Karla Junga
z Lipové u Šluknova. Starostka Mikulášovic Miluše Trojanová obohatila
knížku příspěvkem o tamní obnovené hvězdárně. V článku Markéty
Vovsíkové ožily rázovité postavy a humorné i tragické příběhy spojené
s legendární občerstvovnou rodu Münzbergů na hradě Tolštejně.
A co naši „staří známí“ z předchozích ročníků Mandavy? Hluboká

Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf vyhlašuje soutěž
Uzávěrka soutěže: Čtvrtek 31.12.2015
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotograﬁí
bude instalována výstava, která potrvá od 18. ledna do 18. března 2016.
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotograﬁe stanou majetkem
pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely.
Neoceněné fotograﬁe budou vráceny nejpozději do konce května 2016.

FOTOROK 2016, Kategorie: Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotograﬁe minimální velikosti 20 x 30
cm. Počet snímků od jednoho účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se
považuje za 1 kus.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora,
přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní
formulář, který získáte na adrese pořadatele, na webových stránkách
http://muzeum.varnsdorf.cz nebo na následujících kontaktech:
e-mail: kpmv@qick.cz; tel. 412 334 107
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.

Kontaktní adresa pořadatele:
Kruh přátel muzea Varnsdorf
Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF
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Kotlíková dotace
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY VÝZVY.
Vyhlášení výzvy se předpokládá v prosinci 2015.

ź

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem ledna 2016.

ź

ź

ź

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových
jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na
tuhá paliva s ručním přikládáním.

ź

CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou
uvedeny v Seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP.
(https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).

na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;
v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené
ﬁnanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti u ﬁnančního úřadu, okresní správy
sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo
Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem
státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
ź Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso.
ź Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“
nebo podat žádost do Nové zelené úsporám nebo kontaktovat
energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro
energetických opatření.
ź Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
ź

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude hrazena procentuální
dotace, jsou 150 tisíc Kč.
Podpořené zdroje a výše dotace:
ź Kotel výhradně na uhlí ~ 70 %
ź Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel
~ 75 %
ź Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla ~ 80 %
ź Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního
území.
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou
uveřejněny současně s vyhlášením výzvy kraje na jeho webových
stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

CO JE JEŠTĚ TŘEBA SPLNIT?
Prokázat energetickou náročnost rodinného domu.
Rodinný dům splňuje požadavky na energetickou třídu C
nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám
nebo je provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření.

KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744.
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.

CO JE „MIKRO“ENERGETICKÉ OPATŘENÍ?
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu provedené
na základě doporučení energetického specialisty. Maximální výše
uznatelných nákladů na provedení „mikro“ energetických opatření je
20.000,- Kč.

Kontaktními osobami jsou:
Ing. Jiří Miler - 475 657 339 miler.j@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová - 475 657 279 bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková - 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková - 475 657 988 martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová - 475 657 583
haramiova.k@kr-ustecky.cz

KDO JE ENERGETICKÝ SPECIALISTA?
Expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu
a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Seznam, kde lze experta vyhledat a ověřit pravost a platnost osvědčení,
je uveden na stránkách MPO.
http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15.7.2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě
stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva
s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
ź na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,
ani za kotel spalující uhlí a biomasu;
ź na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně
od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů
realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
ź
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KULTURA V OBCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na ADVENT
Srdečně Vás zveme na akce pořádané v obci v čase ADVENTU.
ROZSVĚCENÍ A ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU se již uskutečnilo
v pátek 27. listopadu 2015.
MIKULÁŠSKÁ VESELICE se uskuteční v sobotu 5. prosince 2015 na sále
Restaurace U Pytláka s reprodukovanou hudbou a spoustou soutěží. Od
15.00 do 17.00 hodin proběhne nadílka pro děti, vstupné je vlastnoruční
výrobek. Od 18.00 do 20.00 hodin se můžete těšit na veselici
s dechovkou a od 20.00 hodin se uskuteční večerní veselice – vstup
50,- Kč.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO bude k dostání v Informačním centru Lipová
v sobotu 19. prosince 2015 od 15.00 do 17.00 hodin, pro betlémské
světlo si do IC přijďte se svíčkou, která bude chráněná proti větru
sklenicí, lampičkou nebo zákrytem.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Šimona a Judy se uskuteční
ve čtvrtek 24. prosince 2015 o půlnoci. Celebruje P. Pavel Procházka.
Pro zahřátí je připraveno malé občerstvení.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU se uskuteční v sobotu 26.
prosince 2015 od 10.00 hodin na sále Restaurace U Pytláka. Startovné dospělí 50,- Kč, děti mají startovné zdarma. Registrace hráčů
na telefonním čísle 607 964 815.
KONCERT VILÉMOVSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU - ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE!“ OD J. J. RYBY se uskuteční v kostele
sv. Šimona a Judy v Lipové v sobotu 9. ledna 2016 od 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Ke všem těmto událostem je vytvořen plakát, na kterém se dozvíte více
informací. Těšíme se na Vaši účast.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Aktuálně z informačního centra
V pátek 27. listopadu 2015 byla v muzeu podstávkového domu otevřena
výstava betlémů, která je přístupná až do 6. ledna 2016. Od 1. prosince
2015 se můžete také podívat na výstavu fotograﬁí betlémů, kterou jsme
připravili společně s Výběžkem.eu. Po dobu adventu bude tedy
podstávkový dům zaplněn betlémy.

tyto trhy vypravit všechny adventní víkendy, v Drážďanech můžete
vánoční trh navštívit od 26. listopadu do 24. prosince 2015, v Žitavě se
trhy uskuteční 18. – 20. prosince. Více informací získáte přímo v našem
IC.
Stále si u nás v IC můžete zakoupit lipovská trika a trika s motivem
Lipovského dřeváku. V našem informačním centru se dozvíte nejen
o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích okolních měst a obcí,
plakátky k těmto akcím naleznete na vývěsních tabulích ve vitrínách IC,
ale také na požádání přímo v IC. Znovu připomínáme, že máme
otevřeno každý den od 10.00 do 17.00 hodin a můžete nás kontaktovat
na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na telefonním čísle 474 778 888.
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.

V úterý 17. listopadu 2015 proběhlo v podstávkovém domě bezlepkové
vaření s ochutnávkou pod vedením paní Mgr. Martiny Petrouškové.
Děkujeme všem zúčastněným a Těšíme se zase za rok.
Jak jsme Vám slíbili v minulém vydání Lipovských novin, máme pro Vás
přehled Vánočních trhů u našich sousedů v Sasku. V Sebnitz se tyto trhy
uskuteční od 4. do 6. prosince 2015, na pevnost Königstein se můžete na

Klub důchodců Lipová pořádá další setkání.
Setkání se uskuteční v úterý 8. prosince 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti podstávkového domu.

Informační centrum Lipová - Vánoční otevírací doba
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

21. 12. 2015
22. 12. 2015
23. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
27. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016
2. 1. 2016
3. 1. 2016

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------Listopad v domově důchodců
Měsíc listopad je v Domově důchodců Lipová ve znamení příprav
na nadcházející adventní období. Zdobíme truhlíky za okny podzimní
výzdobou, vyrábíme různé podzimní a už i vánoční dekorace. Klientky se
tak připravují nejen na adventní výzdobu domova ale také
na nadcházející Vánoční prodej v Podstávce v Lipové. K adventní
přípravě patří také pečení cukroví. Na to máme sice ještě trochu času,
ale začali jsme již s perníčky. Klientky s pomocí personálu zadělaly těsto,
vykrájely a upekly a také už ozdobily perníčky. Teď už jen počkat
až trochu změknou.

Kromě výroby různých dekoračních předmětů, keramiky a ručních prací,
tráví klientky Domova důchodců Lipová volný čas např. i poslechem
hudby. Zjistili jsme, že máme velkou spoustu gramofonových desek
převážně s dechovkou a lidovými písničkami. Bohužel ale nemáme
gramofon, na kterém bychom mohli desky pouštět. Pokud máte doma
funkční gramofon, nepoužíváte ho a chtěli byste nám ho věnovat, určitě
neodmítneme. Naopak budeme moc rádi, pokud bychom mohli našim
klientkám hudbu z desek přehrát. Mockrát děkujeme.
Mgr. Miroslava Hoštičková, ředitelka

INFORMACE ZE ZÁMKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova
V uplynulém měsíci bylo v obci
mimořádně rušno. A slavilo se.
A opravdu bylo proč. Občané obce si
už takřka zvykli na permanentní
změny, které obec zvelebují a zkrášlují
a které postupně vedou k tomu,
že Lipová se stává jednou z nejkrásnějších obcí nejen Šluknovska, ale
i celého kraje. Vše se děje díky
nezměrnému úsilí jak občanů, tak
zastupitelstva a neutuchajícímu
nadšení pana starosty. Rekonstrukce
kostela je toho skvělým důkazem.
Slavnostní otevření za přítomnosti pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka
a litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta bylo víc než důstojnou
tečkou za nezměrným úsilím, které vedlo k dokončení rekonstrukce
kostela.
Stejně tak skvělým počinem bylo dokončení výkopových prací v obci
a pokládky asfaltového koberce, který dává centru obce až městský ráz.
Mnozí to mohou brát jako samozřejmost, ale když se podíváte jinam,
zjistíte, že po dokončení obnovy kanalizační sítě obce i města mají
i mnoho let provizorní komunikace. V Lipové je to jinak. A opět zásluhou
výše jmenovaných. V minulém čísle jsem přinesl jen neosobní de facto
tiskovou zprávu o provádění a dokončení prací v zámeckém parku.
A i zde se patří poděkovat protagonistům, kteří ﬁgurují ve všech
aktivitách v obci, neboť bez pomoci občanů, starosty i pana hejtmana by
park nevstával z mrtvých. Zde se jedná o složitý proces, který právě
dokončovanou první etapou rozhodně nekončí. Park ponese ještě

nějakou dobu mnohé šrámy z minulosti, které se nepodařilo odstranit
hned napoprvé. Prosíme tedy občany o shovívavost nad nedokončeným
dílem, nad chybějícími lávkami v parku, nad nezrekonstruovanou
zámeckou zdí či hlavní zámeckou terasou. To vše jsou pro nás výzvy
do budoucna a budeme se snažit udělat maximum, aby rekonstrukční
práce dále pokračovaly. Příslušné projekty se nyní zpracovávají a jakmile
budou dokončeny tak, aby mohly být předloženy k veřejné diskuzi,
dovolíme si je předložit občanům. Bude se jednat jak o dopravní
obslužnost kolem zámku, tak o vybudování nových budov oranžerie
a fíkovny, které by měly sloužit k edukačním programům určeným mimo
jiné i široké veřejnosti.
Park nicméně oproti stavu před rokem vyrostl do krásy, dokončena je
takřka celá cestní síť, vysazeny jsou desítky nových stromů, mezi nimi
i mnohé velmi vzácné. Tisíce nových keřů. Celý park je určen především
Vám, vážení občané, stejně jako návštěvníkům Lipové. V budoucnu bude
doplněn o mobiliář, abychom si mohli kde sednout a odpočinout
a pokochat se pohledem na novou výsadbu i ošetřené staré stromy. Park
je živým organismem, který by nám měl postupně vykvétat do krásy,
a my pevně doufáme, že jej obyvatelé obce přijmou za svůj a budou jej
nosit v srdci jako své vlastní zahrádky. Děkujeme Vám za trpělivost,
se kterou jste přijali omezující podmínky během rekonstrukce parku,
a těšíme se na společné setkávání mezi záhony buxusů, růží či v novém
habrovém bludišti nad zámkem.
Přikládáme dvě fotograﬁe z parku. První dokumentuje rozkvetlou
podzimní růží nový start do života a druhý poukazuje na prvního
návštěvníka (či trvalého obyvatele) parku, který nám jej, jak pevně
doufáme, nesežere.
Váš Jan Rapin
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INFORMACE ZE ŠKOLY

-----------------------------------------------------------------------------------------------Co jsme dělali ve škole ?
Děti malovaly kostel svatého Šimona a Judy před rekonstrukcí, při
rekonstrukci a po rekonstrukci, aby mohly obrázky vystavit v půdních
prostorech u příležitosti slavnostního vysvěcení kostela. Potom zdobily
interiér školy a tvořily Mikuláše, anděly a čerty na výzdobu sálu
Restaurace U Pytláka. Kromě toho již děti z MŠ i ZŠ také pilně nacvičují
vystoupení na rozsvěcení vánočního stromečku. Žáci ze školní družiny

a keramického kroužku malují a vypalují poslední kousky keramiky
a zhotovují další drobnosti, aby mohli prodávat při rozsvěcení
vánočního stromečku to, co vyrobili. Také se již začínáme připravovat
na účast v mezinárodním eTwinningovém projektu a na vánoční
besídku.
I.P.

INFORMACE Z DĚTSKÉHO DOMOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Devátý ročník Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou
23. listopadu 2015 se konaly ﬁnálové závody ve Futurum clubu v Praze.
Hanka Kynychová před devíti lety začala s projektem „ Hejbejte se
a zpívejte s Hankou Kynychovou“, které se účastní děti z dětských
domovů. Do tohoto projektu se zapojuje i Dětský domov Lipová
u Šluknova. Letos se do projektu přihlásilo 19 dětských domovů z celé
ČR. Soutěžilo se v sedmi kategoriích a náš dětský domov se zapojil do
všech kategorií. Hanka Kynychová společně s lektory tance pro všechny
děti z dětských domovů připravila na každou kategorii choreograﬁi. Tyto
choreograﬁe jsme se učili na letním soustředění v Praze. Poté už záleželo
na každém domovu, jak se s tím popere. Na podzimním soustředění
nám lektoři již radili jak pracovat s prostorem, doplnily se detaily,
ohodnotily se naše výkony.
A jak dopadl náš Dětský domov Lipová u Šluknova na ﬁnálových
závodech devátého ročníku „Hejbejte se a zpívejte s Hankou
Kynychovou“?

V jednotlivých kategoriích jsme získali:
3. místo v kategorii Aerobic mini (ﬁnále), 3. místo v kategorii Aerobic
kadet (super ﬁnále), 2. místo v kategorii Aerobic junior (super ﬁnále),
2. místo v kategorii Street dance, 2. místo v kategorii Muzikál, 2. místo
v kategorii MTV.
Ohodnocena byla 2. místem i cedule, kterou si každý domov připravuje
pro tuto soutěž. Hodnocení dostala i jedna z tet našeho dětského
domova „za nejaktivnější tetu“. Celkově náš dětský domov skončil na
2. místě.
17. prosince v 17:00 se bude v našem dětském domově konat vánoční
besídka, kde budou vystupovat i naši tanečníci. Přijďte se podívat
a podpořit naše děti v těchto aktivitách.
Tanečníci z Dětského domova Lipová u Šluknova
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INFORMACE ZE SPORTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------Listopad 2015
Poslední hvizd rozhodčího zazněl v neděli 22. listopadu a ukončil
poslední mistrovské utkání tohoto roku, kdy naši dospělí fotbalisté
porazili rozdílem 3:0 fotbalisty z Markvartic. Nastává zimní přestávka,
která bude trvat do začátku ledna, kdy bude zahájena zimní příprava.
První přípravná utkání potom začnou na začátku února 2016. Zimní
přestávka je také i čas na hodnocení první části sezóny 2015-2016.
Mužstvo dospělých si v Okresním přeboru závěrečným ﬁnišem
připravilo dobrou pozici ve vyrovnané tabulce a v jarních zápasech bude
záležet na každém bodu. Výhodou pro jarní boje našeho týmu může být
i to, že budeme v sedmi utkáních hrát na vlastním hřišti. Celkem můžeme
být s podzimní částí soutěže spokojeni, i když do plánovaných 21 bodů

nám tři chybí. Naším nejlepším hráčem se po právu stal Jaroslav Vyšohlíd
(Šluknov), který za nás vstřelil 19 gólů a vede i střeleckou tabulku
Okresního přeboru.
Naši žáci ukončili svojí fotbalovou podzimní pouť již dříve. Výsledkově
asi spokojenost nepanuje, ale děti to baví a hlavně sportují. Přes zimní
přestávku je pro ně připraveno plno halových turnajů. Trénování potom
mají zajištěno ve vilémovské sportovní hale. Nejlepším hráčem starších
žáků pak byl Juraj Kaleja. V lednu potom bude probíhat nábor malých
fotbalových nadějí.
Náš klub by také přivítal posílení realizačního týmu žákovského
mužstva (trenér a vedoucí).

Okresní přebor Děčín – dospělí
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